


1792 – Trui met patentsteek  -  Mayflower Super Kid Silk. 

Maten:     S   (M)     L    (XL)   XXL  (XXXL) 

Bovenwijdte in cm.:    94   (94)   102   (102)   110   (110) 

Lengte ca. cm.:    60   (62)    64    (66)    68    (70) 

Kleur: 14 oranje                     ben. aantal:     6    (6)     7     (7)     8     (8) 

Breinld. nr.: 5 en 6 

Kwaliteit: Mayflower Super Kid Silk 76% Kid Mohair, 24% Zijde, 
195 m. pr. 25 gr. 

Accesoires: 2 markeringen 

Stekenverhouding: 12 st.en 24 nld. Met dubbele draad en in patentst. met 
breinld. nr. 6 = 10 x 10 cm. 

 

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro. 

 

Kantsteek: de eerste st. van alle nld. recht los afnemen en de laatste steek van alle nld. de steek recht br. 

Het model wordt met dubbele draad gebreid! 

Patensteek: oneven aantal steken:                                                                                                                                              

Nld. 1: goede/voorzijde werk: 1 kantst. * 1 av., 1 r., herhalen vanaf * en de nld. afsl. met 1 av. en 1 kantst. 

Nld. 2: averechtse/achterzijde werk: 1 kantst. * 1 r., 1 av. los afnemen met een omslag (= patentsteek in 

averechts), herhalen vanaf * en de nld. afsl. met 1 r. en 1 kantst.                                                                                                     

Nld. 3: 1 kantst., * 1 av. los afhalen met omslag,  st. en omslag r. samenbreien (= 1 patentst. in recht), 

herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met 1 av. los afhalen en 1 omslag, 1 kantst.                                                             

Nld. 4: 1 kantst., * st. en omslag r. samenbr., 1 av. los afhalen met omslag, herhalen vanaf * en de nld. afsl. 

met st. en omslag r. samenbr. en 1 kantst.                                                                                                                                                          

Brei nld. 1 tot 4, 1 keer daarna nld. 3 en 4 steeds herhalen. 

Patentsteekpatroon: 33 steken:                                                                                                                             

Rechtermindering: brei de volgende rechte steek inkl. de omslag en av. st. samen, zet de samengebreide st. 

terug op de linker nld. en haal de vogende st. recht over, plaats de st. over naar de rechter nld. 

Linkermindering: neem de volgende rechte steek inkl. de omslag, recht los af, brei de volgende 2 st. (= 1 av. 

en 1 recht met omslag) recht samenbr. en haal de losafgehaalde st. over. 2 st. meerderen: brei 1 r. met 

omslag + 1 r. in de rechte steek (inkl. omslag). 

Nld. 1: goede/voorzijde van het werk: brei de eerste 10 st. patentsteek, zodat er wordt begonnen met een 

patentst. in recht, een rechtermindering maken, 1 patentsteek averecht, 2 st. uit 1 breien (=brei de st. 

algemeen, maar haal de steek niet over op de linkernld. maar brei de steek nogmaals, door achter in de lus 

te steken van deze steek, nu zijn er 2 steken, haal nu over op de linkernld.) 3 patentst., 2 in 1 st. (zie 

beschrijving hierboven), 1 patentst. av., brei een linkermindering en brei de laatste 10 st. patent, zodat er 

begonnen wordt met 1 patentst. av.                                                                                                                                               

Nld 2 tot 4: Breien met patentsteek zoals de steken zich voordoen.                                                                                                                  

Nld. 5: brei de eerste 8 st. patentsteek, zodat er wordt begonnen met een patentst. in recht, een 

rechtermindering maken, 1 patentsteek averecht, 2 st. uit 1 breien, 7 patentst., 2 in 1 st., 1 patentst. av., 

brei een linkermindering en brei de laatste 8 st. patent, zodat er begonnen wordt met 1 patentst. av.                    

Nld 6 tot 8: Breien met patentsteek zoals de steken zich voordoen.  



Nld 9: brei de eerste 6 st. patentsteek, zodat er wordt begonnen met een patentst. in recht, een 

rechtermindering maken, 1 patentsteek averecht, 2 st. uit 1 breien, 11 patentst., 2 in 1 st., 1 patentst. av., 

brei een linkermindering en brei de laatste 6 st. patent, zodat er begonnen wordt met 1 patentst. av.                      

Nld 10 tot 12: Breien met patentsteek zoals de steken zich voordoen.                                                                   

Nld. 13: brei de eerste 4 st. patentsteek, zodat er wordt begonnen met een patentst. in recht, een 

rechtermindering maken, 1 patentsteek averecht, 2 st. uit 1 breien, 15 patentst., 2 in 1 st., 1 patentst. av., 

brei een linkermindering en brei de laatste 4 st. patent, zodat er begonnen wordt met 1 patentst. av.                     

Nld. 14 tot 16: Breien met patentsteek zoals de steken zich voordoen.                                                                     

Nld 17: brei de eerste 2 st. patentsteek, zodat er wordt begonnen met een patentst. in recht, een 

rechtermindering maken, 1 patentsteek averecht, 2 st. uit 1 breien, 19 patentst., 2 in 1 st., 1 patentst. av., 

brei een linkermindering en brei de laatste 2 st. patent, zodat er begonnen wordt met 1 patentst. av.                      

Nld 18 tot 20: Breien met patentsteek zoals de steken zich voordoen.                                                                                   

Nld 21: brei een rechtermindering, 1 patentsteek averecht, 2 st. uit 1 breien, 23 patentst., 2 in 1 st., 1 

patentst. av., brei een linkermindering.                                                                                                                                   

Nld. 22 tot 24: Breien met patentsteek zoals de steken zich voordoen.                                                                             

Herhaal deze 24 nld.       

Achterpand:                                                                                                                                                                                      

Zet 57(57)61(61)65(65) steken op met dubbele draad en breinld. nr. 5 en brei 8 cm. boordst. als volgt: 1 

kantst. *1 av., 1 r. herhalen vanaf * en de nld. afsluiten met 1 av. en 1 kantst. Verder breien met breinld. nr. 

6 en met patentsteek. De eerste 4 nld. breien zoals hierboven beschreven en daarna met de volgende 

indelen breien: brei de eerste 12(12)14(14)16(16) st. patentst., zet een markering, brei het patentpatroon 

over de middelste 33 st. zoals hierboven beschreven, zet een markering en brei patentst. over de laatste 

12(12)14(14)16(16) st. van de nld. Brei tot een lengte van 39(40)41(42)43(44)cm. Kant voor het armsgat in 

elke 2de nld. aan beide zijden 1 x 3, 1 x 2 en 2 x 1 st. af = 43(43)47(47)51(51) st. Brei verder tot een 

armsgathoogte van 18(19)20(21)22(23) cm. Zet de middelste 19(19)21(21)23(23) st. op een stekenhouder 

en brei elk deel apart verder. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af en tevens aan de 

armsgatzijde voor de schouders in elke 2de nld. 3 x 3 (3 x 3) 2 x 3 en 1 x 4 (2 x 3 en 1 x 4) 1 x 3 en 2 x 4 (1 x 3 

en 2 x 4). Brei de andere zijde in spiegelbeeld. 

Voorpand:                                                                                                                                                                                          

Breien zoals het achterpand, maar nu met een diepere halslijn. Bij een armsgathoogte van 

14(15)16(17)18(19) cm. de middelste 13(13)15(15)17(17) st. op een stekenhouder zetten en elk deel apart 

verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2de nld. 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. En de st. voor de schouders op 

dezelfde hoogte als en dezelfde manier als bij het ap. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.  

Mouwen:                                                                                                                                                                                                     

Zet 29(29)33(33)37(37) st. op met dubbele draad en breinld. nr. 5 en brei 8 cm. boordst met dezelfde 

verdeling als bij het achterpand. Brei verder met breinld. nr. 6 en met 4 nld. patentsteek terwijl er in de 

eerste nld. op de goede/voorzijde 2 st. uit 1 gebreid worden in elke 6de st. als volgt: Brei 1 kantst., 

5(5)7(7)9(9) st. patent, *de volgende rechte steek als volgt breien 1 recht + 1 omslag + 1 recht, 5 patentst., 

herhalen vanaf * nog 2 keer, brei daarna in de volgende rechte steek: 1 recht + 1 omslag + 1 recht, 

3(3)5(5)7(7) st. patentst. en 1 kantst. = 37(37)41(41)45(45) st. Brei 3 nld. patentst. en brei daarna de 

volgende nld., op de goede/voorzijde, als volgt: 1 kantst., 1(1)3(3)5(5) patentst., 33 steken met het 

patentpatroon, 1(1)3(3)5(5) st. patentst. en 1 kantst. Ga door met deze indeling en meerder in elke 6de nld. 

1 st. aan beide zijden 6 keer = 49(49)53(53)57(57) st. Brei de gemeerderde steken met patentsteek. Bij een 



mouwlengte van 25(25)25(26)26(26) cm. voor de mouwkop in elke 2de nld. aan beide zijden 1 x 3, 1 x 2, 

12(12)14(14)16816) x 1, 1 x 2 en 1 x 3 st. afkanten. Kant de resterende 5 st. af. Brei nog een mouw. 

Afwerking: Sluit de schoudernaden. Neem met rondbreinld. nr. 5 en dubbele draad de steken op vanaf de 

linkerschouder 9 st. + de st. van de stekenhouder 13(13)15(15)17(17) + 9 st. langs de voorhals en 5 st + de 

st. van de stekenhouder 19(19)21(21)23(23) + 5 st. langs het ap. = 60(60)64(64)68(68) st. Brei 8 cm. rond in 

boordst. zorg dat de steken van de halsboord doorlopen met het ap/vp. Kant de st. losjes af zoals ze zich 

voordoen. Vouw de halsboord dubbel naar binnen en zet deze vast met een elastischesteek langs de 

halslijn aan de binnenkant van de trui. Naai de mouwen in de trui. Sluit de zijnaden van de panden en de 

mouwen. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  




